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جامعة الجزائر -2أبك القاسـ سعد ا﵀

ملخص:
٠رٕاٚي ٘زا اٌّماي ظٛأة شالشح ذرؼٍك تاٌؼالِح اٌعضائشِ ٞؽّذ تٓ ٛ٠عف اٌغٕٛع،ٟ
ظٛٙدٖ فِ ٟعاي اٌفىش ٚاٌٍغح ٚاٌؼٍ َٛاٌششػ١ح اٌر ٟأت ٝأْ ذظ ًّ ذذٚس ف ٟفٍه اٌؼًّ إٌظش،ٞ
ِٕٙٚعٗ اٌّٛظٗ ئٌ ٝاالظرٙاد ف ٟاٌغؼ ٟئٌ ٝذشِ ُ١األػطاب اٌر ٟأطاتد اٌثٕ١ح االظرّاػ١ح
ٚاٌفىش٠ح ف ٟأِرٗ اٌؼشت١ح اإلعالِ١حٚ ،ؽش٠مح ط١اغرٗ ِششٚػٗ اٌٙادف ئٌ ٝاٌشتؾ ت ٓ١اٌّؼاسف
ٌرى ٓ٠ٛاٌشظً اٌفاػً.
واْ ػٍٕ١ا اعرمظاء ِا ٚسد ف« ٟالمختصر في علم المنطق» ٚاٌىشف ػٓ األعظ إٌّطم١ح
ٚاٌفٍغف١ح اٌر ٟاػرّذ٘ا ٘زا اٌؼالِّحٚ ،ؼٕىرٗ ف ٟستطٙا تؼٍ َٛاٌٍغح إل٠عاد اٌخ١ؾ اٌشاتؾ ت٘ ٓ١زٖ
اٌؼٍ ،َٛأ ٞػٍُ إٌّطك ٚاٌّظطٍؽاخ اٌفٍغف١ح ٚاٌّغائً اٌٍغ٠ٛح ٚاٌثؽس ػٓ اٌذالالخ اٌّٛظٙح
ئٌِ ٝماطذٖ ف ٟإٌضّ  .وّا ٔظشٔا ف ٟاٌؼاًِ اٌز ٞؼذا تٗ ئٌ ٝاالظرٙاد ف ٟغشتٍح ٌغح اٌمشآْ ِٓ
اٌذخٚٚ ً١لٛفٗ فٚ ٟظٗ اٌّؼاسػٌٍ ٓ١فىش اٌفٍغفِٚ ٟغشتا.
ذث ِٓ ٓ١خالي ِؼاٌعح ٘زٖ اٌّذٔٚح ّ
ٚػغش ػالظٗ
أْ ِؽّذ تٓ ٛ٠عف أدسن أعثاب  ٓ٘ٚاٌّعرّغ
َ
د ْٚاػرّاد اإللٕاع ٌمذاعح اٌؼمً ف ٟاإلعالَٚ ،اخرالف ِماِاخ اٌّرٍمٚ ٓ١اٌرأش١ش ف ٟعٍٛوُٙ
ِرأششا تاٌذسظح األ ٌٝٚتاألعٍٛب اٌمشآٔ ،ٟألْ اٌمشآْ خطاب ؼٛاسٚ ٞؼعاظ ٟف ٟاٌٛلد ٔفغٗ
ٌٗ لٛج ذأش١ش ػمٍٚ ٟػاؽف ٟف ٟاٌّخاؽثٚ ،ٓ١أعرطاع اعرصّاس اٌفىش اٌفٍغفٚ ٟػٍ َٛاٌٍغح ٚاٌؼٍَٛ
اٌششػ١ح ٌٛ١ظٙٙا ف ٟأتؼاد اٌؽعاظ١ح.
الكلمات المفتاحية:
 -ذشغ ً١ػٍُ إٌّطك -ذشغ ً١ػٍ َٛاٌٍغح -اٌؼٍ َٛاٌششػ١ح  -شّاس ذؼاػذ اٌؼٍَٛ

Abstract:
This research has three axes; Algerian scientist Mohammed Ibnou
Yousef efforts in the field of thought, language, and forensic science. He was
among the few Algerian spiritual scientists who lay the foundations of Islamic
Law, linguistics and worldly sciences. In this regard, and in his « Summary
Book, » he sought to create a virtuous man and mind as well as establishing a
link between logic, language and philosophical concepts, thus challenging the
antiquated speculations of Philosophy and Semantics. His objective was to
concomitantly sift the Koran from intrusive material and preserve its authentic
fabric. This work eventually strives to bring to the fore the logical and
philosophical bases that framed his thought and granted him with expertise in
connecting the latter to linguistics.
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متّٗد:
بحديو ،التأييد أك النفكر ،مف
يعد اتخاذ المكقؼ الذاتي مف التراث ٌ
ٌ
العكامؿ التي ال تسمح بالتكاصؿ المجدم بيف الماضي كالحاضر كتطكير التراث
المدكنة «شرح
كىذا ما يسكقنا إلى الحديث عف اعتمادنا آليات منيجية في فحص
ٌ
المختصر في عمـ المنطؽ» لمكشؼ عف حمكلتيا الفمسفية كالمغكية ،كمنيج محمد
بف يكسؼ السنكسي ،ىذا العبلمة الرباني التممساني ،في استنياض العزائـ في زمف
أف مقدرتو المنطقية كالمنيجية في المغة،
مأزكـ إذ تبيف بعد القراءة المتأنية آلرائو ٌ

كاف لـ يكف جيده فتحا في مجاؿ الدرس المغكم كالفمسفي ،ال تقؼ عند الحدكد
النظرية كما ىك الحاؿ عند أبي نصر الفارابي (ت339ى ػ ػ ػػ) في مؤلفو «آراء أىؿ
المدينة الفاضمة» ك«تدبير المتكحد» البن باجة (ت 529ى ػ ػػ) حيف أخذ عرش
تشغؿ ىذه الصناعات في الحجاج كاإلقناع
المسمميف يتياكل باألندلس ،بؿ يريد أف ٌ
كاالقتناع كمقارعة خصكـ الفكر كأنصار الجمكد كمف فسدت سرائرىـ كأقطع حجة
عمى ىذه الغاية ىك «شرحو لمختصره في المنطؽ» الذم استغمؽ فيمو عمى
بحدة األزمة كتعطيؿ الناس القكة الناطقة
العامة كبعض الخاصة مما ضاعؼ كعيو ٌ
كانصرافيـ عف جكىر الديف.
كال تنفصؿ عنايتو بعمـ الحديث كالتفسير عف الصناعات اآلنفة ذكرىا فتسير كمٌيا
في تكجيو األمة اإلسبلمية إلى ما يعتقيا مف أسر الضبلالت التي طالما ٌأرقتو،
كىذا ما جعمو يثرم مؤلفو بأساليب المناظرة.
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-1دٔافع تأطري المػٔ ٛاملٍطل:
أقطاب الفكر جكانب النقص كالسبلمة في محيطيـ بغية
يجكس
ي

معالجة الفجكة فيو فيـ «عادة ٌأكؿ مف يدرؾ النقص كالفساد») ،(1كىذا ما ينطبؽ

عمى اإلمام السنوسي الذم فتح عينيو في المغرب العربي اإلسبلمي عمى فتف
كتفكؾ اجتماعي كانحراؼ لـ تسمـ منو ال الغكغاء كال الخاصة ،كشاع فساد األمراء
امتد إلى العائمة الكاحدة غير
كتسمٌطيـ عمى الرعية كتقاتميـ العتبلء العركش ك ٌ

)(2
امتد إلى
آبييف بما تؤكؿ إليو األمة  .لقد ىاؿ اإلماـ ما ح ٌؿ بمجتمعو مف انحراؼ ٌ

فشنع عمييـ تصفيدىـ العقكؿ قائبل « :فعمى العاقؿ في زماننا ىذا
فئة مف العمماء ٌ
أف يستعمؿ ما يقدر عميو مف الحيؿ في تحصيؿ ما يحتاج إليو مف العمـ ،عمى

طبعو شيئا مف الطباع القبيحة التي تكجد في عمماء ىذا
كجو يحتاط بو أالٌ ىي ى
سرؽ ي
). (3

الزماف»

أركس كثير مف الفقياء كالمتصكفة في النظر القصير مما سمح لمجيؿ
كالتفكير الخرافي كالتعصب بالييمنة عمى أذىاف الناس ،يحمؿ صك ار منو مؤلؼ

(1

كلسكف ككلف .المعقكؿ كالبلمعقكؿ في األدب .تر أنيس زكي حسيف .منشكرات دار اآلداب-

بيركت 1978ـ .ص.246
(2

ينظر :محمد بف عمرك الطمار .تممساف عبر العصكر .المؤسسة الكطنية لمكتاب1980 -ـ .الجزائر،

(3

محمد بف يكسؼ .مكمؿ إكماؿ اإلكماؿ .دار الكتب العممية ،دت .ج /1ص.289

بدءا مف صفحة .211

* ىك الشيخ أبك عبد ا﵀ بف محمد بف أحمد الممقب بابف مريـ ألؼ كتاب " البستاف "...الذم يعرؼ
بكثير مف صالحي تممساف كعممائياػ تكفي بيف 1025ك1028ىػ.
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((1

ابن مريم المديوني التممساني*«البستاف في ذكر األكلياء كالعمماء بتممساف»

.

يقكؿ اإلمام المغيمي (ت909ىػ) كىكمف صمحاء زمانو ككرعيو مقيما الدليؿ عمى
أما فقياء زماننا ىذا
ما أصاب الفكر مف أعطاب ٌ
معب ار عف ضجره بك ٌؿ جرأة« :ك ٌ

فيـ في أنفسيـ مف الشيطاف إالٌ عباد ا﵀ المخمصيف الذيف يأمركف بالمعركؼ
كينيكف عف المنكر كال يخشكف إالٌ ا﵀ »

)(2

 .كشاع بيف الناس االنفصاـ بيف

فصدىـ الفقر عف أداء الصبلة حتى
الركحانية االعتقادية كالركحانية السمككية
ٌ
كادت بيكت ا﵀ تييجر

)(3

 ،كسيطر المناكئكف لئلسبلـ مف نصارل كييكد اتكأ

عمييـ الحكاـ كأصبحكا أصحاب نفكذ يأتمر بيـ أىؿ الببلد

((4

 ،ىذه المعاينة لمكاقع

يتبيف أسباب الكىف كيدأب عمى نيج طريؽ التغيير كالصيركرة فاتٌجو
جعمت اإلماـ ٌ
عقمو إلى إصبلح العقكؿ كاأللسنة.
وٍّذْ يف إٖكاظ العكٕه:
ال يتكاني السنوسي في تبرير منيجو في «شرح مختصره في عمـ
المنطؽ» لتحقيؽ ما تطمح إليو نفسو مف تجديد في الفكر كاالجتماع كتخميصيما
بأنو«:
مف ركاسب الجمكد ،فيييئ النفكس لمعدة التي يقكـ بيا حيف يعرؼ المنطؽ ٌ
قانكف تعصـ مراعاتو بتكفيؽ ا﵀ تعالى ،ا ّْلذىف مف الخطأ في فكره كما يعصـ

)1

ابف مريـ المديكني التممساني ،البستاف في ذكر األكلياء كالعمماء بتممساف .تح محمد بف أبي شنب.

المطبعة الثعالبية ،الجزائر 1908ـ .ص.)35 ،33 ،32

)2
محمد بف أحمد باغمي .منشكرات
محمد بف عبد الكريـ المغيمي التممساني .عمؿ اليكـ كالميمة .تح
ٌ
ٌ
ثالة ،األبيار 2008ـ .ص.14
)3
)4

ابف مريـ  .البستاف في ذكر أكلياء تممساف .ص .30

أبك القاسـ سعد ا﵀ .تاريخ الجزائر الثقافي .دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت1998 -ـ .ج .1ص.43
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النحك المّْساف مف المٌحف في قكلو
ٌ

»((1

 ،كلع ٌؿ غايتو في نشر الثقافة المنطقية كدقة

َّ
شراح
االستدالؿ كقكة الحجة ىي التي جعمت شيرة المؤلؼ تتخطٌى اآلفاؽ كيكثر ٌ
مؤلفاتو مشرقا كمغربا ،قاؿ عنو تمميذه الماللي «:كىك شرح عجيب لـ يي ىر مثمو كال
((2

ييرل كا﵀ أعمـ أبدا»

.

كلـ يكف السنوسي ٌأكؿ مفكر كلغكم خاض مباحث المنطؽ كالمساف
كتقكيـ الفكر فقد سبقو في ىذا األمر أقطاب الفكر اإلسبلمي أمثاؿ أبي نصر

كلكنو عكس
الفارابي الذم أصاب مف منطؽ أرسطك فحاكؿ التأسيس لفمسفة المغة ٌ
األمر فرأل صناعة النحك مدخبل إلى صناعة المنطؽ ،كذىب إلى المقارنة بيف

بأنو «:آلة يقكل بيا اإلنساف عمى معرفة المكجكدات،
الصناعتيف فعرؼ المنطؽ ٌ

أف صناعة النحك تشتمؿ عمى األلفاظ ،كاأللفاظ أحد المكجكدات التي يمكف أف
كما ٌ
تعقؿ ،لكف صناعة النحك ليست تنظر فييا عمى أنيا أحد األشياء المعقكلة ،كاال

فقد كانت تككف صناعة النحك ،كبالجممة صناعة عمـ المغة ،تشتمؿ عمى المعاني
المعقكلة ،كليست كذلؾ

)(3

 ،كذىب الفارابي إلى أكثر مف ىذا حيف رأل المنطؽ

رئيس العمكـ كيشاطره ابن سينا(ت427ىػ) الحكـ بصفة ىذه الصناعة خادمة
لمعمكـ كآلتيا ككسيمة إلييا).(4
)1

محمد بف يكسؼ .شرح المختصر في عمـ المنطؽ .مخ جامعة الممؾ سعكد ،رقـ  .6059كرقة .4

)2

أبك عبد ا﵀ محمد بف عمر المبللي التممساني .المكاىب القدسية في المناقب السنكسي .دار كرادة

)3

أبك نصر الفارابي .كتاب األلفاظ المستعممة في المنطؽ .تح محسف ميدم ،دار المشرؽ ،بيركت

لمنشر كالتكزيع – الجزائر 2011ـ .الباب األكؿ.132 /
1968ـ .ص.106

 )4جميؿ صميبا.المعجـ الفمسفي .الشركة العالمية لمكتاب ،بيركت1994-ـ .ج /2ص.428
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أف مؤلفات الفارابي تندرج ضمف العمكـ
كيبقى البون بيف منيجييما ٌ

النظرية أما الشيخ السنوسي فندب نفسو لتحريؾ التاريخ بالعمكـ النظرية كمعالجة
كفنا كصناعة برغـ
النماذج المعتمة عمميا بدركس الكعظ معتب ار المنطؽ عمما كآلة ٌ
معارضة بعض عمماء زمانو مثؿ ابن تيمية الذم « يرل أف المعرفة البشرية دينية

كطبيعية ،فالدينية ال نحتاج فييا إلى المنطؽ( )...أما الطبيعية فإف المنطؽ ال
مما ىي قياسية»).(1
يكصنا إؿ عمـ يقيف فييا كذلؾ ٌ
ألنيا تجريبية أكثر ٌ

يبرر العبلمة السنوسي بحجج قكية أسباب اعتماده عمـ المنطؽ في تقكيـ
ٌ

تصنؼ إلى قسميف:
الفكر اإلنساني كدراسة نكاميس الطبيعة البشرية يمكف أف
ٌ
األكؿ يتصؿ بمف يركـ ىذا العمـ ،كالثاني يتعمٌؽ بالعمـ نفسو:

 1.7زقّ٘ اجلٍظ البػس:ٙ
اإلنساف نكع راؽ كنكع حقيقي كال يقاؿ إال عمى أفراد متفقة بالماىية كليس
تحتو نكع ،كىك كذلؾ نكع إضافي الندراجو تحت جنس الحيكاف( ،(2كيمح عمى ىذه
تميزه عف سائر الحيكانات كقكل ركحو «:اإلنساف كضع لمعنى كاحد
الصفات التي ٌ
((3

كىك معنى الحيكاف الناطؽ»

 .ىذه المكانة ىي التي تؤىؿ الفكر البشرم لمتفكير

كالخركج مف دائرة الجمكد كالمحاكاة كال يؤمف إيمانا مطمقا بالعقؿ ألنو غير

)1

محمد بف يكسؼ كشرحو لمختصره في المنطؽ .دراسة كتحقيؽ أسعيد عميكاف .دار الكتاب الثقافي،

)2

ينظر :محمد بف يكسؼ .شرحو لمختصره في عمـ المنطؽ .كرقة .19 ،12

األردف 2009ـ .ص.150
)3

المصدر نفسو :كرقة .12
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معصكـ مف الزالت برغـ إلحاحو عمى التفكير المنطقي« كالعقؿ ال يؤمف عميو مف
)(1

الخطأ»

.

قٗى ٛعمي املٍطل:
يش ٌكؿ المنطؽ آلة تشغيؿ العقؿ كتعطيميا يناقض الفطرة البشرية بصفة
يميز اإلنساف بيف الضبللة كاليدل كال
اإلنساف أرقى المخمكقات ،كبسمطاف المنطؽ ٌ
فف المنطؽ كحفظ قكاعده كفيميا يسيٌؿ لمعقؿ
يميؿ إلى السفميات كالعمة أف «تعمـ ٌ

كيتسع بو مجاؿ الفكر مع الراحة كاألمف مف الخطأ في سمكؾ مفاكز
كعر األنظار ٌ
() 2

االعتبار»

.

كفي ىذا المقاـ ال يستبعد اطبلعو عمى مقدمة ابف خمدكف ،كىك المعاصر
لو ،كنيمو مف نفحات فكره إذ يقيـ األخير الدليؿ عمى فضيمة سمطاف العقؿ عمى
الجسد ككجكب تحصينو بعمـ المنطؽ كاستحقاؽ اإلنساف ىذه الفضيمة فالمنطؽ
في نظره « قكانيف يعرؼ بيا الصحيح مف الفاسد في الحدكد المعركفة لمماىيات
ألف األصؿ في اإلدراؾ إنما ىكفي
كالحجج المفيدة لمتصديقات ،كذلؾ ٌ
المحسكسات بالحكاس الخمس ،كجميع الحيكانات مشتركة في ىذا اإلدراؾ مف

الناطؽ كغيره ،كانما يتميز اإلنساف بإدراؾ الكميات كىي مجردة مف
المحسكسات»(.) 3

1
)2
)3

المصدر نفسو :كرقة5:

المصدر نفسو :كرقة.5:

ابف خمدكف  .المقدمة .تح أحمد جاد .دار الغد الجديد ،القاىرة ،ط2008-1ـ .ص.472
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كمف البرىنة عمى مكانة اإلنساف يرتحؿ الشيخ بمنيج عقمي حجاجي إلى
تحكلو إلى
تقديـ األدلة المقنعة بقيمة عمـ المنطؽ نظريا كعمميا كما استكجب ٌ
ضركرة كالضركرات في اصطبلح الفبلسفة ىي « األمر الدائـ الكجكد ،كاألمر
كضد الجائز ،كبينو كبيف
الذم ال يمكف تصكر عدمو ،كىك مرادؼ لمكاجب،
ٌ

الممكف تضايؼ» ( .)1يزيح العبلمة حرية االختيار كيكشؼ عف فضؿ تأطير ىذه
اضطر إذا لمعرفة ىذا العمـ
الصناعة في تصحيح مسار الفكر اإلنساني «:فقد
ٌ

صحة الطريؽ الذم يكتسبو منو ما جيمو مف التصكرات كصحة
ليعرؼ العقؿ
ٌ
الطريؽ الذم يكتسبو بو ما جيمو مف التصديقات»(.)2

 7.7غسٔط بمٕغ الػاٖات:
أ -مراعاة القدرات العقمية:
ال يمكف أف تتحقؽ األىداؼ إال بالنظرة الحكيمة كفي ىذا المجاؿ
يدرؾ الشيخ ،بما أتاه ا﵀ مف عقؿ متيقٌظ استحالة تعميـ تعمـ قكاعد المنطؽ بحكـ
االختبلؼ الذم فيطر عميو البشر لحكمة إليية ،فيناؾ أصحاب العقكؿ المستنيرة
كىؤالء يستغنكف عف تعمٌـ قكاعد المنطؽ كاصطبلحاتو كحفظ قكاعده لطباعيـ
السميمة كمعاني المنطؽ التي تستقر في الفكر البشرم ،أما مف ىـ أق ٌؿ استعدادا
فبل يخمكف مف الفكر كلكنيـ في حاجة إلى قكاعد المنطؽ كحفظ ضكابطو «:كىذا
االضطرار الستعماؿ معاني قكاعد المنطؽ في طمب العمكـ المكتسبة محقؽ لك ٌؿ
كاحد ،أما االضطرار لطمب اصطبلحاتو كحفظ قكاعده فميس عاما لك ٌؿ أحد إذ
)1
)2

جميؿ صميبا .المعجـ الفمسفي .ج /1ص.759
شرح المختصر :كرقة .4
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الطبع السميـ كالعقؿ الذكي ال يحتاج إلى ذلؾ كما ال يحتاج إلى تعمـ قكاعد النحك
كضابط العربية العربي الفصيح ،بؿ الغنى عف تعمـ المنطؽ أكثر مف الغنى عف
تعمـ النحك ألف العمكـ المنطقي عقمية محضة فكثير منيا مرككز في قمب كؿ عاقؿ
كاف لـ يعبر عنيا باصطبلحات المنطؽ ،بخبلؼ النحك فإنو نقمي محض فغير
العربي الفصيح ال يصؿ إلى معانيو كأحكامو إال بالتعمـ»

() 1

.

كاف ابن خمدون (ت 808ى ػ ػػ) قد أ ٌكد حقيقة تبايف مستكيات فيـ الناس
مقدمتو كسمو «في كجو الصكاب في
كطاقة استيعابيـ فأكرد في المكضكع بابا في ٌ
تعميـ العمكـ كطريؽ إفادتو» كيقتضي أمر الجزـ بتأثر السنكسي بفكره الدراسةى
المتأنية لعصارة فكرييما ،يقكؿ «:اعمـ أف تقيف العمكـ لممتعمميف يككف إنما مفيدا
إذا كاف عمى التدريج شيئا فشيئا كقميبل قميبل يمقى عميو أكال مسائؿ مف كؿ باب
مف الفف ىي أصكؿ ذلؾ الباب( )...ىذا كجو التعميـ المفيد كىك كما رأينا إنما
يحصؿ في ثبلث تك اررات ،كقد يحصؿ لمبعض في أقؿ مف ذلؾ بحسب ما يخمؽ
() 2

لو كيتيسر عميو»

.

الصراح عمى ذكاء الشيخ السنكسي تفرقتو بيف األذكياء كمف دكنيـ
إف المؤشر ُّ
كبث رسالة العمـ كفؽ ما يناسب ك ٌؿ فئة كقد سبؽ بذلؾ نظريات العمـ النفس
ذكاء ٌ

)1
)2

المصدر نفسو :كرقة.5:

ابف خمدكف .المقدمة ص536
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الحديث الذم أصبح شغمو الشاغؿ العناية بقياس الفركؽ الفردية كسيككلكجيتيا
كالبحث في التككيف العقمي لئلنساف كمفيكـ التفكؽ ككيفية رعاية المتفكقيف(.)1
 4.7.7خطٕات تعمي عمي املٍطل
أ -في ىذا المقاـ يرسـ سبيميف الكتساب العمكـ ال يستغني عنيما عمـ
المنطؽ «التصكرات أم معرفة الحقائؽ المفردة كتميزىا عف غيرىا» كىي التعريفات
كمككناتيا الكميات( ،)2كتسندىا «التصديقات أم العمـ بثبكت األمر أك نفيو عنو»
()3كتسمى الحجج.
ألف األكلى تصكرات كالثانية جمؿ
ٌ
كتقدـ التعريفات عمى التصديقات ٌ

خبرية()4كىي الكحيدة الممثمة لمقضية ،في منظكر السنكسي ،كعمييا يقكـ الحجاج.
كلما كاف العقؿ ال ييؤمف عميو مف الخطأ إذا
فالعمـ في نظره تصكر كتصديؽ « ٌ

عقمية
سمؾ ىذيف الطٌريقيف كحده لكثرة التباس الباطؿ بالحؽ احتيج إلى قكاعد
ٌ

صحتيا ضركرةن ،ثـ حينئذ يطمب بيا ما جيمو مف
قطعية يعرفيا العقؿ ٌأكال ،كيعرؼ ٌ
ٌ
المسماة بػعمـ المنطؽ »(.) 5
العمكـ التٌصكرية كالتٌصديقية ،كىذه القكاعد ىي
ٌ
كبذلؾ تصبح غاية ىذا العمـ بمكغ المطالب المجيكلة كتنحصر في

التصكرات كالتصديقات «شرعنا فيما نتكصؿ بو إلى التصديؽ المجيكؿ كىك
)1

ينظر :أديب محمد الخالدم .سيككلكجية الفركؽ الفردية كالتفكؽ العقمي .دار كائؿ لمطباعة كالنشر

)2

شرح المختصر :كرقة .4

)4

المصدر نفسو :كرقة .5

كالتكزيع2008 ،ـ.
)3

شرح المختصر :كرقة .4

)5

المصدر نفسو :كرقة .5
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القياس ،بعد أف ذكرنا مبادئو كما يتركب منو كىك القضايا ،كىذا المقصد األعظـ
الفف أم القياس»(.) 1
مف ىذا ٌ

ب-ضرورة اختيار ما يتعممو طالب عمم المنطق:
يكتفي المتعمـ بأربعة أبكاب مف ىذا العمـ ،التصكرات كمبادئيا كىي

معنى كاحد ،كإنساف ،أك قد يككف
التعريفات ،كالمٌفظ
َّ
المتصكر قد ينفرد كيد ٌؿ عمى ن

معنى ،كالعيف المبصرة كالعيف الجاسكس ،أك قد
مشترنكا ٌ
مسماه فمو أكثر مف ن
يتعدد ٌ
مسمى المٌفظ ما يكضع لو
يتعدد فيو المعنى
ِّ
مما ٌ
لمسمى كاحدٌ ،
فإف ٌ
يككف مجازيِّا ٌ
المٌفظ كضعا حقيقيِّا ال يحتاج إلى قرينة ،كمعنى المٌفظ ما يعنيو المتكمّْـ بالمٌفظ كاف

مسماه عبلقة كىك
مسمى لو كبينو كبيف ٌ
مسمى لو كىك المعنى الحقيقي ،أك غير ٌ
ٌ
المعنى المجازم( ،)2كيضيؼ إلييا التصديقات كمبادئيا كييمؿ األقساـ الستة

المعتبر منيا في عمـ
األخرل منيا الداللة العقمية كالطبيعية « فيذه ستة أقساـ
ى
()3

الكضعية»
المنطؽ قسـ كاحد كىك داللة المٌفظ
ٌ

.

كبيذه الخطكة ،أم الغربمة ،ال تختمط عمى المتعمـ أبكاب العمـ كأقرب إلى

ىذا التصكر ما يراه ابف خمدكف مف أف المنطؽ لو قكانينو كأف السعي إلى معرفة
حقائؽ األشياء «قد يككف بطريؽ صحيح كقد يككف بطريؽ فاسد فاقتضى ذلؾ
تمييز الطريؽ الذم يسعى بو الفكر في تحصيؿ المطالب العممية ليتميز فييا

)1

المصدر نفسو :كرقة.19

)3

المصدر نفسو :كرقة .6

 )2ينظر :المصدر نفسو :كرقة .24
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الصحيح مف الفاسد فكاف ذلؾ قانكف المنطؽ»( ،)1كبدكف الغربمة ينفر منو المتعمـ
كال يجنى شيئا مف ثمار جيده ،يقكؿ السنوسي «:يعرض عما ال يحتاج إليو ،كال
يتمؼ فيو جزءا نفيسا مف العمر»(.)2
إذف ضركرة االنتقاء كترؾ التفريعات كما ال يفيد الفكر ترشد المتعمـ إلى
اختصار الطريؽ ألصكؿ المنطؽ كاكتساب طاقة استيعابو كاالكتفاء بمعرفة «ما
يشكش الفكر مع قمة جدكاه كندكر
يكتسب بو التصكرات كالتصديقات كترؾ ما ٌ
استعمالو مف قكاعد كتفريعات»(.)3
كنصؿ إلى حصيمة أف السنوسي يرل المنطؽ منيجا كأصؿ العمكـ كىي
فرع عنو كمف أتقنو أصبحت جميع المعارؼ طكع يده مف عمكـ لساف كعركض
ميسرة طكع اليد لمف حقؽ الميـ مف
كببلغة ،يقكؿ الشيخ « :كبالجممة فالعمكـ كمٌيا ٌ

يسر ذلؾ المكلى تبارؾ كتعالى بفضمو»( ،)4كال يستثني عمكـ الشريعة
ىذا ٌ
الفف إذ ٌ
()5

ألنو أسمـ المنطؽ

يؤ ٌكد األمر قائبل « :كليشتغؿ بعد أف يحكـ آلة العقؿ بالعمكـ
()6

الشرعية استفادة كافادة ،عمما كعمبل بنية خالصة لمدار اآلخرة »

.

)1المقدمة :ص.473
)2

شرخ المختصر :كرقة .20

)4

المصدر نفسو :كرقة .5

)3

المصدر نفسو :كرقة .4

)5

ينظر :محمد بف يكسؼ كشرحو لمختصره في المنطؽ .دراسة كتحقيؽ أسعيد عميكاف أسعيد -167

)6

شرح المختصر :كرقة.5 :

. 168
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 .1صمة المنطق بعموم المغة:
المنطؽ كما يراه الشيخ قكاـ استقامة المعارؼ كلـ يحصر النحكفي الجانب
الشكمي مف المغة كيجعمو يبحث في أكاخر الكمـ كحاالت اإلعراب كالبناء أك يفرد
لو بابا في مؤلفو ىذا ،فقد راـ كضع ضكابط تعصـ العمـ نفسو مف الفساد.
ككرد في فكر الفارابي ما ال يخالؼ منظكر السنكسي حيف ربط بيف المنطؽ
إف األلفاظ ٌإنما تد ٌؿ أكال عمى ما عميو األمكر في العقؿ مف حيث ىي
كالنحكٌ « :

()1
تعززت البحكث في ىذا المجاؿ فقاؿ التوحيدي« :إذا اجتمع
معقكلة»  ،فقد ٌ

الحسي فيك الغاية كالكماؿ» (.)2
المنطؽ العقمي كالمنطؽ
ٌ

أذا كاف النحك نسقا مف القكاعد مف القكاعد القابمة لتكليد بنيات غير محدكدة كما

يراه المساني  Chomskyتشومسكي()3فإف البنية ال تخضع دائما لضكابط منطقية
فإف قمت "حضر الجبؿ في البحر" فإف الخاصية التركيبية في الجممة سميمة كلكنيا
منحرفة عف المستكل الداللي كالكظيفي كال يتحقؽ فييا الصدؽ كال يقصد بو
التطابؽ مع الكاقع بؿ خركجيا عف الصكرة المنطقية في الكبلـ كااللتباس في
داللتيا ،كىذا السر في تأكيد الدالليات التكليدية كىي عمـ حديث« ،عمى دكر

)1

أك نصر الفارابي  .كتاب الحركؼ  .تح محمد ميدم .دار المشرؽ ،بيركت 1968ـ .ص.74

)2

أبك حياف التكحيدم .المقابسات .تح أحمد تكفيؽ حسيف .دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت 1980ـ.

)3

ينظر :حساف الباىي .المغة كالمنطؽ .المركز الثقافي -كدار األماف لمنشر ،ط ،1الرباط 2000ـ.

ض123
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المنطؽ في البحث المساني إذ مف غير الممكف تكليد الجمؿ النحكية دكف ربطيا
بصكرىا المنطقية»(.)1
أف المنطؽ آلة العقؿ جعمو السنكسي خادما لعمكـ المغة كالديف كالدنيا
بما ٌ

مقكمات
كيراىا عمكما متكاممة فكانت مؤلفاتو مؤسسة عمى أصكلو ٌ
كتعد المغة مف ٌ

أحس بالزلزاؿ المقبؿ عمى اإلرث الحضارم
األمة ٌ
فسخر ليا عمـ المنطؽ كلعمٌو ٌ
اإلسبلمي فتعيٌد المغة بالدراسة كالغربمة مف القكاعد غير األصكلية مدركا ببصيرتو

المستنيرة ٌأنيا عماد الحضارة كبتضعضعيا تنفؾ الركابط فييا ،يقكؿ ابف خمدكف«:
فبل بد مف معرفة العمكـ المتعمقة بيذا المساف لمف أراد عمـ الشريعة ( )...كالذم

أف األىـ المقدـ منيا ىك النحك إذ بو يتبيف أصكؿ القكاعد بالداللة فيعرؼ
يحصؿ ٌ
الفاعؿ مف المفعكؿ كالمبتدأ مف الخبر كلكاله لجيؿ أصؿ اإلفادة( )...فمذلؾ كاف

عمـ النحك أىـ مف المغة إذ في جيمو اإلخبلؿ بالتفاىـ جممة كليست كذلؾ
المغة»(.)2
كفي ىذا الحقؿ المغكم خاض مجاؿ ما يسمى في الدراسات الحديثة "
بنظرية السياؽ" حيف ربط بيف الداللة كالسياؽ ليكتشؼ مف ينفض الغبار عف تراثنا
أف مفكرينا كاف ليـ قدـ السبؽ في كثير مف الحقكؿ المعرفية حيث كانكا أسبؽ إلى
دراسة السياؽ كالتأسيس لو كما أضافت الدراسات الغربية الحديثة إال التنظير.
كتقدـ تعريفيا المبحث
راح الشيخ السنكسي يركز جيده في عمـ الداللة،
ٌ
أف الداللة فيـ أمر مف أمر ،كقيؿ ىي ككف أمر
ألىميتيا ،يقكؿ «:كاعمـ أكال ٌ
 )1المرجع نفسو :ص.59
)2

المقدمة :ص .547
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بحيث ييفيـ مف أمر فييـ أك لـ ييفيـ »( ،)1كربط بيف السياؽ كالداللة دكف أف ييمؿ

لمداللة بنفسو أم مف غير
الداللة المعجمية المركزية كالقرينة ،فيرل أف «تعييف أمر ٌ

تتغير
قرينة إذا كانت
حقيقية ،أك بقرينة إذا كانت مجازاٌ ،
فالداللة فييا اختيارية ٌ
ٌ
بتغير الكضع»( ،)2كالكاضح أف المراد بالعبارة األخيرة السياؽ.
ٌ

خاض مف خبلؿ المبحث أقساـ المفظ فصنفو إلى لفظ مفرد كلفظ مركب،

كقسـ المفرد إلى مشترؾ بأف كاف لو معنياف فأكثر مثؿ عيف باصرة كعيف جارية،
كمنفرد كىك الذم اتحد مسماه بأف لـ يكضع إال لمعنى كاحد كرجؿ كانساف .كاذا
اتجينا إلى الدراسات المسانية الحديثة لنستكشؼ قيمة مثؿ ىذه االجتيادات التي
جاد بيا فكر عممائنا قديما يتبيف لنا أف عمـ الدالليات التكليدية يؤ ٌكد عمى دكر
()3

المنطؽ بالنسبة لمبحث المساني ،كيفترض بنية عميقة كبنية سطحية لممفردة

.

كيبدك أف السنوسي يرغب في تصحيح كثير مف التقسيمات التي جاءت
حد المحاكاة منيا ،تقسيـ
نتيجة التكاصؿ مع الثقافة اليكنانية كبمغت عند بعضيـ ٌ
الزمف إلى حاضر كماض كمستقبؿ كمف ذلؾ قكلو « :زيد قائـ( )...كزيد حصؿ لو
()4
كقدـ الكجو
أمر القياـ أك يحصؿ لو في الماضي أك الحاؿ أك االستقباؿ» ٌ .

الصحيح – في منظكره -الستخداـ اسـ التفضيؿ كداللتو «:تقكؿ يكسؼ أحسف مف

)1

شرح المختصر :كرقة .6

)3

ينظر :عبد القادر الفاسي الفيرم .المسانيات كالمغة العربية .الدار البيضاء 1985ـ .بدءا مف صفحة

)4

شرح المختصر .كرقة .11

 )2المصدر نفسو :كرقة .7
.100
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ألف إضافة إخكتو إليو يستمزـ خركجو منيـ فميس ىك بعضيـ كلك قمت
إخكتو ٌ
يكسؼ أحسف اإلخكة مف غير إضافة إليو لجاز»(.)1

كيصحح طريقة االشتقاؽ كيراىا ال تخضع لقكاعد المنطؽ مما قد يسيء
إلى المساف العربي «:فبل يقاؿ مالؾ بف أنس ىعمىـ كال الشافعي عمىـ بؿ يتكصؿ إلى
جممة عمى تمؾ األفراد باالشتقاؽ منو كاإلضافة ،فيقاؿ مالؾ عالـ أك مالؾ ذك عمـ

»()2كيميز بيف المحمكؿ كالمكضكع كأثرىما في تكليد المعنى « :لك قمت ك ٌؿ إنساف
حيكاف أك بعض إنساف ،فاإلنساف في المثاؿ األكؿ كالحيكاف في المثاؿ الثاني ىما
أما لفظ " ك ٌؿ" ك" بعض" كما في معناىما فإنما
المكضكع إذ عمييما كقع الحكـٌ ،
جيء بيما لبياف األفراد المحككـ عمييا ىؿ ىي جميع أفراد المكضكع أك

لبعضيا»(.) 3
كيبرز مككنات القضية الحممية كشركطيا «:القضية الحممية تتركب مف
تتـ قضية إالٌ بذلؾ»(،)4
مكضكع كمحمكؿ كلنسبة بينيما إيجابية أك سمبية كاٌنو ال ٌ
كينتقؿ إلى العبلقة بيف المحمكؿ كالمكضكع« :نسبة المحمكؿ إلى المكضكع أمر
ضركرم كنسبة المكضكع إلى المحمكؿ أمر غير ضركرم( )...فقد يككف السمب
ممكنا في نسبة المحمكؿ إلى المكضكع ممتنعا في نسبة المكضكع إلى المحمكؿ

 )1المصدر نفسو :كرقة.43 :
)2

المصدر نفسو :كرقة .14

)4

المصدر نفسو :كرقة .33

)3

المصدر نفسو :كرقة.27
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كقكلنا اإلنساف ليس بكاتب عمى اإلمكاف كيمتنع أف نقكؿ الكاتب ليس بإنساف»(.)1
كنعتقد ٌأنو يسعى إلى إصبلح العطب الذم أصاب الفكر عمى أيامو ككاف يخشى
أف يتسمؿ إلى النحك العربي كىك مفخرة العرب .كيشرح معنى الرابطة كالتي بدكنيا

ال تككف القضية كينقمنا مف لغة النحكييف إلى لغة المناطقة «:كاذا قمت زيد ىك قائـ
ألنو ال معنى ليا الداللة نسبة المحمكؿ إلى المكضكع
لفظة ىك تسمى رابطة ٌ
باإليجاب أك السمب»( .)2فالمحمكؿ كالمكضكع ىما في اصطبلح النحكييف المبتدأ
كالخبر أما الرابطة فيي ضمير الفصؿ ألف الجممة مف محمكؿ كمكضكع كرابطة
تسمى رابطة الثبلثية أما في حالة غياب الرابطة فتصبح ثنائية كتتحرؾ الداللة.
يمر عمى
كخاض ميداف الجمؿ الشرطية كقسميا إلى منفصمة كمتصمة كال ٌ

فيقدـ لكبلمو بتعريؼ صنفي الجممتيف  «:لما كانت
مبيـ إالٌ بعد فؾ رمكزه ٌ
القضيتاف المتاف تركبت منيما الشرطية تارة يحكـ بينيما بالصحة بمعنى متى

إما في
صدقت األكلى صدقت الثانية كتارة يحكـ بينيما بالفساد إما في الثبكت ك ٌ

النفي كا ٌما فييما فانقسمت الشرطية لذلؾ إلى متصمة كمنفصمة»(.)3
تكصؿ ىذا البحث إلى نتائج نحكصميا في نقاط:

 )1المصدر نفسو :كرقة .37 ،36
)2
)3

المصدر نفسو :كرقة .30

المصدر نفسو :كرقة.27:

التواصلية العدد العاشر

77

د(ة) .حفصة جعيط

قدرة محمد بن يوسف عمى الربط بيف المساف كالعقؿ كىذه حصيمة ىامة ال
يدحضيا العمـ الحديث ،فميس ىناؾ عالـ لساف يفصؿ بيف المغة كالفكر ،كال يميز
عمماء النفس بينيما بصفة المغة أداة تكاصؿ بيف البشر كليا كظيفة اجتماعية.
 -1النحك كحده ال يصكف المساف فقد تستقيـ الجممة تركيبا كال تؤدم معنى مما
يقتضي األمر االتكاء عمى قكاعد المنطؽ ،كشبيو بيذا ما كرد في نظرية
النظـ عند عبد القاىر الجرجاني.
 -2يريد العبلٌمة الخركج بالعمكـ مف المجاؿ النظرم إلى الميداف التطبيقي كال
يرل قيمة ليا إف ظمت في طيات الكتب.
 -3سار بمنيج كاضح يتطابؽ كعمـ المنطؽ الذم نادل بو ،فكشؼ عف قيمة
المنطؽ كشركط تعميـ قكاعده كأىميتو كدكره في غربمة لغة القرآف مف ك ٌؿ ما
ىك غير أصكلي مف خبلؿ ربطو بعمـ الداللة.
المتشعبة لمعبلٌمة كبسطو قكاعد
 -4ما حكل ىذا البحث إال القميؿ مف التصكرات
ٌ
المنطؽ كالحديث عف إيمانو بقيمتو كفضمو في إصبلح اعكجاج الفكر،

حجة عمى مبتغاه ما ختـ بو مؤلفو« :نسأؿ ا﵀ تعالى أف ينفع بو
كأقطع ٌ

كبأصمو ك ٌؿ مف سعى في تحصيميما النفع الذم يبمغ في الدنيا كاآلخرة إلى
()1

رضى المكلى »

.

 )1المصدر نفسو :كرقة.103:
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